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الم�ؤ�س�سة العامة للحبوب  1438 ،هـ
فهر�سة مكتبة الملك فهد الوطنية للن�شر
ال�شبانات ،زید عبد اهلل
الإ�سراف في الخبز / .زيد بن عبد اهلل ال�شبانات  -الريا�ض  1438،هـ
�١٢ص� ٢٤ × ١٧ ،سم
ردمك ٩٧٨ - ٦٠٣ - ٠٢- ٢٦٩١ -٧ :
 -١التبذير  - ٢الخبز  -٣الوعظ والإر�شاد �أ -الإ�سراف في الخبز
ديوي ٢١٢،4
١٤٣٨ /٣٦٢
رقم الإيداع ١٤٣٨ /٣٦٢ :
ردمك ٩٧٨ -٦٠٣-٠٢-٢٦٩١-٧ ،

الطبعة الرابعة
جمادى الآخرة  ١٤٤١هـ

ُتعد الم�ؤ�س�سة العامة للحبوب من الم�ؤ�س�سات الوطنية
الرائدة التي لها دور بارز في تحقيق التنمية االقت�صادية
وتوفير احتياجات المواطن ب�أهم ال�سلع الغذائية بالمملكة
العربية ال�سعودية وهي الدقيق الذي يعد من �أهم المواد
الغذائية التي تمثل عن�صرًا رئي�سًا لدى الإن�سان من القدم
وي�ستخدم ب�شكل �أ�سا�س لإنتاج الخبز والحلويات والمعجنات
كما يتميز بمحتوياته الغذائية المهمة لج�سم الإن�سان من
البروتينات والن�شويات.
لذلك حر�صت الم�ؤ�س�سة على الم�ساهمة في �إخراج هذا
الإ�صدار «الإ�سراف في الخبز» لتوعية الم�ستهلك ب�أهمية
ا�ستخدام هذا المنتج بحكمة وعدم الإ�سراف فيه.
وباهلل التوفيق ،،،
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المعــد

إنتاج الدقيق
تُ�شرف الم�ؤ�س�سة العامة للحبوب على �إنتاج الدقيق في عدد من �شركات المطاحن
في مناطق المملكة عن طريق مطاحن �ضخمة وعلى مدار (� )٢٤ساعة حيث
ي�صل مدعوما �إلى الم�صانع والمخابز بجودة عالية حتى يح�صل الم�ستهلك على
المنتج النهائي ب�سعر منا�سب.
ويتم �إنتاج الدقيق من خالل
عدة مراحل طويلة ومعقدة
تبد أ� بتنظيف القمح وترطيبه
لي�سهل ف�صل ق�شرة حبة القمح
(النخالة) عن اللب(الدقيق)
ثم الجر�ش والطحن والتعبئة
 ..وهذه العملية ت�ستغرق �أكثر
من يومين.

٪٨٣

٪٨٣
٪١٤,٥

٪١٤,٥

حيث يطحن القمح
بمطاحن ت�صل قيمة
المطحنة الواحدة �إلى حدود
٪٢,٥

انظر التفا�صيل بال�شكل في �صفحة ١٨

٢٠٠

٪٢,٥

مليون ريال

تنتج المطحنة الواحدة في حدود
 11000كي�س/يوم ًّيا

يتكون مبنى المطحنة من �سبعة
�أدوار م�ساحة الدور الواحد

 ١٠٠م2
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استهالك الدقيق
يبلغ ا�ستهالك الدقيق
في المملكة �سنويًا

زن ـ ــة  ٤٥كجم
٦٠مليون
كي ـ ـ ــ�س

ويق ــدم دع ـ ـ ــم �سنـ ـ ــوي ي�صل �إلى ح ـ ـ ــدود ٢
لي�صل الخب ــز للم�ستهلك ب�أقل تكلفة.
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مليار ريال

اإلســراف
ً
ً
وعقال:
شرعا
مذموم
شرعــ ًـا

ورد النهي عن الإ�سراف في القر�آن الكريم في عدة �آيات
وكذلك في ال�سنة النبوية.

ً
عقــــــال من ا�ستطاع �أن يدير ا�ستهالكه بتعقل �سواء بال�شراء قدر
الحاجة �أو الت�صرف الأمثل فيما زاد عن الحاجة ..
فهل الم�سرف في ا�ستهالك الخبز يعقل حينها؟
تعريف اإلسراف :مجاوزة القصد ...

هو �صرف ال�شيء فيما ال ينبغي زائدًا على ما ينبغي ...ومعنى ذلك
�أنك ت�شتري ال�سلعة بكمية تزيد عن الحاجة الفعلية.
فنحن الم�سلمين �أولى و�أجدر باالقت�صاد والإح�سا�س بجياع العالم.
تعريف الخبز :

هو ا�س ٌم لما ُي�صنع من الدَّقيق المعجون ال ُم َن َّ�ضج بالنار « ...المعجم الو�سيط»
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العادات السلبية في االستهالك
أوال :عند المنتجين:
ً

�إنتاج كميات ع�شوائية لتكون متوافرة عند ح�ضور الم�ستهلك في �أي وقت.
عدم االهتمام بجودة المنتج نظرًا النخفا�ض �سعر الدقيق وهذا ي�ؤدي �إلى تلف
المنتج خالل وقت ق�صير.
�سوء الت�صرف في الكميات الزائدة من المنتج وعدم اال�ستفادة منها عند الإنتاج في
اليوم التالي بتقليل الكميات.
قيام بع�ض المنتجين برمي بقايا المنتجات �أو العجين في حاويات النفايات.
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هل تعلم

هـدر

٪ ٣٠

�أن الهدر ال�سنوي في الكميات المخ�ص�صة
من الدقيق -لإنتاج ال�سمبو�سة فقط -هو:

كي�س من كل ثالثة �أكيا�س �أي �أن متو�سط الهدر في الكميات الم�ستهلكة في معامل ال�سمبو�سة ي�صل
�إلى ( )٪٣٠من الكميات المخ�ص�صة وتعادل ( )١٩٥،٥٠٠كي�س دقیق زنة( 45كجم�/سنة) ،وذلك ب�سبب
التخل�ص من الأجزاء الجانبية لأقرا�ص ال�سمبو�سة ،وتت�ضاعف هذه الكميات في �أوقات الموا�سم التي
ت�سبق �شهر رم�ضان المبارك.
* هذا الهدر في ال�سمبو�سة فقط .. .فما الحال في بقية المنتجات ؟

ً
ثانيا :عند المستهلكين:
ال�شراء ب�شراهة دون النظر �إلى الحاجة
الفعلية لال�ستهالك ب�سبب انخفا�ض ال�سعر.

ع ــدم االهتمـ ــام بج ــودة المنت ــج عند ال�شــراء
�أي عدم انتقاء المحال المتميزة ،لنتمكن من
حفظه واال�ستفـادة من الكميات الزائدة في وقـت �آخر.

غياب ثقافة التعامل مع الكميات الفائ�ضة
فيما يتعلق بحفظها وا�ستهالكها مرة �أخرى.
غياب الوعي الديني عند البع�ض ب�أهمية القوام «التو�سط » في اال�ستهالك دون �إ�سراف �أو تبذير.
التخل�ص من الكميات الزائدة في النفايات وهذا من �أ�سو�أ الت�صرفات و�صورة من �صور كفر النعم.
وجود ثقافة ال�شراء دون النظر �إلى الحاجة الفعلية وما زاد يعطى للحيوانات ...وال يعلم هذا
الم�ستهلك �أن الخبز المدعوم موجه لال�ستهالك الآدمي.
حر�ص بع�ض الم�ستهلكين على �شراء الخبز �ساخنًا وتعبئته في �أكيا�س بال�ستيكية ما ي�سبب
البخر والرطوبة ثم التعفن.
غياب ال�شعور بالآخرين عند ال�شراء كما يقال «لم أ� َر �إ�سرافًا بينًا �إال على ح�ساب حق م�ضاع ».
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نصائح وإرشادات
عن �أم الم�ؤمنين عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن النبي
«�صلى اهلل عليه و�سلم» قال�( :أكرموا الخبز) رواه الحاكم و�صححه ووافقه الذهبي ورواه
وح�سنه الألباني في �صحيح الجامع
البيهقي في �شعب الإيمان و�صححه ال�سيوطي في الجامع ال�صغير ّ
ال�صغير .٥٦٢/١

«و�إكرامه «الخبز» �أن ال يوط�أ وال يمتهن ب�أن يو�ضع في القاذورات والمزابل �أو
ينظر �إليه بعين االحتقار».

يكره �أكل وجه الخبز �أو جوفه ورمي باقيه «لما في ذلك من �إ�سراف».
عند �شراء المخبوزات دع تفكيرك ب�أخذ ما يكفيك و�أ�سرتك ال كيفية التخل�ص
من الزائد عن اال�ستهالك.
�أعلم �أن �شراء خبز �أكثر من حاجتك �إنما هو على ح�ساب الآخرين ..وهذا يعد
اعتداء على حق الغير.
ال تنظر �إلى ال�سعر الزهيد؛ فالنعم ال تدوم �إال بال�شكر ...
ف�إن هي ُ�شكرت َق َّرت و�إن ُكفرت َف َّرت.

كفى
إسرا ً
فا!! ..
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ارشادات وتنبيهات لحفظ المخبوزات

�شراء المخبوزات ذات الجودة العالية ي�ساعد على �سهولة الحفظ و�إمكانية
اال�ستهالك ...و�إن كان المخبز بعيدًا.
يجب ترك الخبز حتى يبرد �إلى درجة حرارة الغرفة ( ٢٥م) قبل تعبئته ...
لأن و�ضع الخبز �ساخنًا داخل الأكيا�س البال�ستيكية ي�ؤدي �إلى تكثف الماء داخل
الأكيا�س ما ي�سرع بالتعفن وانتقال المواد الكيميائية �إلى الخبز (هجرة هذه
المواد �إلى الخبز).
عند الرغبة في تخزين الخبز في الثالجة يحفظ مغلف ًا في التجميد ولي�س في التبريد.
تتم تعبئة الخبز في عبوات �صحية منا�سبة وجافة للمحافظة على خوا�صه الطبيعية.
و�ضع المنتج في العبوة الواحدة من نوع وحجم واحد وفي وقت واحد.
في حال الرغبة في ا�ستهالك المخبوزات مبا�شرة يجب �أن تحفظ بعيداً عن
الرطوبة و�أ�شعة ال�شم�س وم�صادر التلوث والروائح غير المرغوبة.
عند الرغبة في تجفيف الخبز ال�ستهالكه الحقا ،كما في (�ص  )١٧يجب �أن يكون
في مكان نظيف جاف بعيد عن الحرارة والرطوبة و ُيفرد (غير مك ّوم) ويمكن
تغطيته بقما�ش لي�سمح بالتهوية.
O
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الفائض من طعامك ..قد يكون وجبة لغيرك

المال لك..

نعم المال لك  ،ولكن الموارد للجميع..
وقد حثنا ديننا على الأكل وال�شرب دون �إ�سراف ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
لَ آ�دَمِ ّي ِو َعا ًء َ�ش ًرا مِ نْ َب ْط ٍن ِب َح ْ�س ِب ا ْب ِن �آ َد َم ُ�أ ُك َل ٌت ُي ِق ْم َن
} َما َم َ أ
ُ�ص ْل َب ُه َف ِ إ� ْن َكا َن َل َم َحا َل َة َف ُث ُل ٌث ل َِط َعامِ ِه َو ُث ُل ٌث ل َِ�ش َرا ِب ِه َو ُث ُل ٌث ِل َن َف�سِ ِه {

الراوي :المقداد بن معد يكرب الكندي ،المحدث :الألباني ،الم�صدر� :صحيح الجامع.
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* الأرقام التالية تو�ضح ن�سبة الفقد والهدر ح�سب درا�سة الم�ؤ�س�سة العامة للحبوب « كتاب خط الأ�سا�س ».
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سلعة معانة

هدر وإسراف

ماذا تنتظر
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الخبز أنتج من
أجلك ال إلطعام
الحيوانات ..

أن من أعطاك
هذه النعمة ال
يحب المسرفين..

انتبه!

اعلم!

احذر!

تذكَّر!

ً
سببا
أن تكون
في سلب هذه
النعمة..

كيف كانت حياة
أجدادنا ..وكيف
حياتنا اآلن ..
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المؤسسة العامة للحبوب
ص.ب  ٣٤٠٢الرياض١١٤٧١
المملكة العربية السعودية
هاتف  ٠١١٢١٠٣٣٣٣ :فاكس ٠١١٢١٠٤٤٤٤ :
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